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RESUMO 

A presença de bactérias multirresistentes a antimicrobianos no ambiente hospitalar 

constitui, atualmente, uma problemática mundial, pois representa um risco para os 

pacientes hospitalizados, além de se disseminarem rapidamente, acarretando surtos. As 

espécies Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium são as mais isoladas em quadros 

de infecções em humanos e, em muitas vezes, essas infecções são agravadas devido à 

notória capacidade de formação de biofilme por essas bactérias. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho foi fazer um levantamento de artigos publicados no período de 10 anos 

(2010-2020) em duas bases de dados (PubMed e Web of Science) com informações sobre 

amostras de origem clínica das espécies Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium 

no Brasil, sua capacidade de formação de biofilme e a sua relação com outros fatores de 

virulência e com a resistência aos antimicrobianos; a fim de compreender melhor o 

funcionamento e os determinantes genéticos do biofilme, além de compreender melhor 

as consequências dessa característica.  A busca nos bancos de dados “PubMed” e “Web 

of Science” resultou em 123 e 22 artigos, respectivamente, totalizando 145. Os artigos, 

em seguida, foram organizados e agrupados e para isso foi utilizado o gerenciador de 

referências “Rayyan”. Após a aplicação dos critérios de exclusão baseada na análise dos 

títulos, resumos e posterior leitura completa dos textos, foram incluídos 6 artigos no 

estudo. Somadas, foram avaliadas 508 amostras de Enterococcus spp., sendo 60.63% E. 

faecalis e 39.37% E. faecium. Em relação à origem, a maioria foi obtida a partir de 

amostras de urina (64.9% e 36.5%, respectivamente). Entre as amostras cuja espécie não 

foi evidenciada, os fatores de virulência com as maiores prevalências foram asa1 (100%), 

agg (72.9%), gelE (63.3%) e esp (59.8%), enquanto que entre os E. faecalis e E. faecium, 

as maiores prevalências foram ace (100%) e efaA (100%), respectivamente. As taxas de 

resistência entre os E. faecalis foram maiores para gentamicina (20.3%) e ciprofloxacina 

(16.2%); enquanto que nos E. faecium foram maiores para eritromicina (97.5%), 

levofloxacina (96.5%), vancomicina (95.9%) e ampicilina (95.4%). A capacidade de 

formação de biofilme em Enterococcus spp. foi consideravelmente alta, principalmente 

entre os E. faecalis, e foi relacionada, dentre os genes analisados, principalmente a gelE, 

ace e asa1. Também, apesar de presente, não houve associação estatisticamente relevante 

entre a formação de biofilme e o aumento da resistência a antimicrobianos. 
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ABSTRACT 

The presence of multidrug-resistant bacteria to antimicrobials in hospital is now a global 

problem, because it represents a risk factor to hospitalized patients, besides being able to 

quickly disseminate, leading to outbreaks. The species Enterococcus faecalis and 

Enterococcus faecium are the ones with the highest isolation rate and, in many cases, the 

infection they cause is exacerbated because of their capacity to form biofilm. In this way, 

the aim of this study was to analyze data published over a period of 10 years in two 

databases (PubMed and Web of Science) with information about clinical samples of both 

species in Brazil, their ability to form biofilm and its relation to other virulence factors 

and antimicrobial resistance; so that there is a better understanding about biofilme 

behavior, its genetic determinants and its consequences to the organism. The search on 

both databases resulted in 123 and 22 scientific articles, respectively, adding up to 145. 

The studies were then organized and grouped in “Rayyan”, a reference manager. After 

exclusion criteria based on titles, abstracts and full texts, 6 articles were included in the 

study. A total of 508 Enterococcus spp. strains were analyzed, 60.6% of them being E. 

faecalis and the others 39.3% E. faecium. Most of them were obtained from urine samples 

(64.9% and 36.5%, respectively). Among strains whose specie was not determined, the 

most common virulence factors were asa1 (100%), agg (72.9%), gelE (63.3%) and esp 

(59.8%), while among E. faecalis and E. faecium, the highest rates were ace (100%) and 

efaA (100%), respectively. The antimicrobial resistance rates among E. faecalis were 

higher to, gentamicin (20.3%) and ciprofloxacin (16.2%), while among E. faecium, 

erythromycin (97.5%), levofloxacin (96.5%), vancomycin (95.9%) and ampicillin 

(95.4%) were the highest rates. The ability to form biofilm within this genus was 

considerably high, especially among E. faecalis and it was related to the expression of 

gelE, ace, and asa1 genes, but not the other genes. Furthermore, there was no statistically 

relevant association between biofilm formation and the increase in antimicrobial 

resistance rates. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O gênero Enterococcus 

O gênero Enterococcus pertence à família Enterococcaceae e, bem como os 

outros gêneros constituintes dessa família, é composto por células classificadas 

morfologicamente como cocos Gram-positivos, podendo apresentar-se em cadeias curtas, 

aos pares ou isolados. Originalmente, com a criação do sistema de classificação 

sorológica de Lancefield, os Enterococcus eram classificados como Streptococcus do 

grupo D. Posteriormente, com estudos bioquímicos e imunológicos e o aprimoramento 

de técnicas moleculares, foi sugerida a criação do novo gênero, que foi oficializada com 

estudos da sequência do rRNA 16s das espécies “Streptococcus faecalis” e 

“Streptococcus faecium” (Teixeira et al., 2019; Schleifer & Kilpper-Balz, 1984).  

 Atualmente, de acordo com a List of Prokaryotic Names with Standing in 

Nomenclature, já foram descritas 60 espécies pertencentes a este gênero (atualização de 

abril de 2021) (https://lpsn.dsmz.de/genus/enterococcus). Estes microrganismos são 

caracterizados como catalase negativos e anaeróbios facultativos com metabolismo 

homofermentativo, sendo o ácido lático o produto final da fermentação da glicose, não 

havendo produção de gás. Podem sobreviver a temperaturas de até 60°C por 30 minutos 

e crescem entre 10°C e 45°C, sendo de 35°C a 37°C sua faixa de temperatura ótima de 

crescimento. Além disso, crescem em meios contendo até 6,5% de NaCl, em pH 9.6. 

Também são capazes de hidrolisar esculina na presença de bile (bile esculina), L-

pyrrolidonyl-β-naftilamida (PYR) e L-leucina-β-naftilamida (LAP). (Murray et al., 1990; 

Teixeira et al., 2019).  

 Em laboratório, quando semeados em ágar sangue de carneiro, os Enterococcus 

formam colônias de aproximadamente 1 a 2 milímetros de diâmetro e podem apresentar 

alfa, beta ou nenhuma hemólise. Baseado nas suas capacidades metabólicas, diferentes 

tipos de meio de cultura têm sido desenvolvidos para o isolamento dessas bactérias, 

frequentemente compostos por sais biliares, azida de sódio, antibióticos e esculina ou 

tetrazólio (Teixeira et al., 2019). 

 Os Enterococcus estão amplamente distribuídos na natureza, podendo ser 

encontrados no solo, nas plantas, na água, em alimentos e nos animais. Em humanos, 

Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium são as espécies de maior prevalência, 

podendo ser encontradas colonizando a microbiota intestinal e também, em menor 
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quantidade, a cavidade oral, o trato genitourinário, a pele e o trato respiratório superior. 

As condições de colonização podem ser influenciadas por diversas características que 

compreendem o organismo hospedeiro, como: idade, dieta, doenças de base e terapia 

antimicrobiana; o que leva a uma regulação na diversidade de espécies pertencentes a 

esse gênero e no tamanho populacional desses microrganismos (Lebreton et al., 2014; 

Teixeira et al., 2019). 

Inicialmente, acreditava-se que a fonte da maioria das infecções enterocócicas era 

endógena. Entretanto, com as altas taxas de infecções por estes microrganismos em 

hospitais nas décadas de 1980 e 1990, estabeleceu-se a relação entre as infecções e a 

transmissão entre os pacientes. O mecanismo de transmissão mais comum ocorre por 

contato pessoa-pessoa, principalmente pelas mãos de profissionais da saúde e 

consequente manipulação e contaminação de objetos (Higuita & Huycke, 2014). Os 

Enterococcus podem sobreviver por até 60 minutos após sua inoculação nas mãos e até 4 

meses em superfícies inanimadas, onde podem servir como reservatórios caso não haja 

um processo de descontaminação adequado (Noskin et al., 1991; Kramer et al., 2006). 

Com isso, o ambiente hospitalar é facilmente contaminável pelos Enterococcus 

resistentes à vancomicina (VRE): dispositivos médicos, camisolas hospitalares, macas, 

termômetros, entre outros (Hota, 2004). 

Apesar de serem microrganismos comensais da microbiota humana, os 

Enterococcus, nos últimos anos, têm emergido como importantes patógenos oportunistas, 

sendo capazes de causar uma grande variedade de infecções em humanos, como, por 

exemplo: infecções do trato urinário, da corrente sanguínea, do endocárdio, de ferimentos 

cirúrgicos e queimaduras, do trato biliar e de regiões de implantação de dispositivos 

médicos e cateteres. Acometem principalmente idosos, pessoas com comorbidades, 

imunocomprometidos, pacientes internados com tempo prolongado de hospitalização, 

que receberam tratamentos com a utilização de dispositivos invasivos e/ou que foram 

tratados com antimicrobianos de amplo espectro. Essa característica patogênica está 

relacionada tanto à crescente resistência a diversas classes de antimicrobianos, quanto à 

presença de diversos fatores de virulência (Teixeira et al., 2019; García-Solache et al., 

2019; Higuita & Huycke, 2014). 

Nas últimas décadas uma ampla gama de fatores de virulência associados à 

infecção por isolados de Enterococcus tem sido descrita, bem como as regiões dos seus 
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genomas que contém os genes responsáveis por codificá-los, as ilhas de patogenicidade. 

Dentre as principais moléculas, destacam-se as citolisinas codificadas pelo gene cylA, a 

gelatinase codificada pelo gene gelE, a proteína de superfície codificada pelo gene esp, a 

substância de agregação codificada pelo gene asa1 e a hialuronidase codificada por hyl, 

além da capacidade de formação de um envoltório capsular polissacarídico e biofilme 

(Gao et al., 2018; Upadhyaya et al., 2009).  

Atualmente, os Enterococcus estão entre as principais causas de infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS), sendo, historicamente, E. faecalis responsável 

por 80% a 90% dos isolados clínicos de infecções enterocócicas, enquanto que E. faecium 

é encontrado em 5% a 10% dessas. A formação de biofilme por essas bactérias é uma das 

principais razões para seu crescimento como patógeno nosocomial (Teixeira et al., 2019; 

Otter et al., 2011). Estudos relacionam a presença de biofilme com 80% das infecções 

crônicas em pacientes humanos, sendo ainda capaz de aumentar significativamente a 

resistência a antimicrobianos e a sua sobrevivência tanto em superfícies abióticas quanto 

no hospedeiro (Ghaziasgar et al., 2019). 

 

1.2 Resistência aos antimicrobianos 

 A relevância clínica dos Enterococcus, principalmente as espécies E. faecalis e E. 

faecium, está diretamente relacionada à sua característica de resistência intrínseca a 

diversas classes de antimicrobianos que normalmente são utilizados em tratamentos de 

infecções por cocos Gram-positivos, como, por exemplo: ß-lactâmicos (penicilinas), 

aminoglicosídeos (gentamicina), glicopeptídeos (vancomicina), tetraciclinas e 

estreptograminas (Kristich et al., 2014; Lozano & Torres et al., 2017). 

 Além desta, pode ocorrer a resistência adquirida a outros antimicrobianos por 

mutações esporádicas ou aquisição de material genético de outras bactérias. Essa troca 

horizontal de genes é possível devido à presença de plasmídeos ou pelo movimento dos 

transposons e tem sido relacionada a: ß-lactâmicos e aminoglicosídeos em elevadas 

concentrações, glicopeptídeos, fluoroquinolonas, macrolídeos, entre outros (Hollenbeck 

& Rice, 2012; Cattoir & Giard, 2014). 

1.2.1 Resistência a ß-lactâmicos 

 Antimicrobianos da família dos ß-lactâmicos atuam se ligando às transpeptidases 

da parede celular, também denominadas proteínas ligadoras de penicilina (PBPs - do 
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inglês penicillin binding proteins), impedindo a formação de peptidoglicano e, 

consequentemente, comprometendo a estrutura da parede celular. Em geral, todos os 

enterococos apresentam susceptibilidade diminuída a esses antimicrobianos, devido à 

expressão de PBPs de baixa afinidade aos ß-lactâmicos (PBP5 em ambos E. faecium e E. 

faecalis e, em alguns casos, PBP4 em E. faecalis), que são capazes de continuar sua 

função mesmo com a saturação de outras PBPs por esses antimicrobianos. Entretanto, a 

partir das décadas de 1970 e 1980, foi notório um aumento significativo na resistência a 

ß-lactâmicos entre as cepas de E. faecium nos hospitais, devido à ocorrência de diversas 

mutações ao longo do tempo (Gagetti et al., 2018). Estudos mostram que o gene 

codificador da PBP5 (pbp5) pode ser transferido horizontalmente, o que sugere uma 

possível circulação dessa resistência entre os isolados clínicos. Sendo assim, a 

disseminação dessa característica pode ser resultado tanto da expansão clonal dessas 

cepas apresentando mutações sequenciais, quanto da transferência horizontal do gene de 

resistência (Galloway-Peña et al., 2011). 

 Além da expressão de PBPs de baixa afinidade, também já foi descrita a 

resistência pela produção de ß-lactamase, capaz de degradar os antimicrobianos ß-

lactâmicos. Essa enzima foi primeiramente relatada em enterococos na década de 1981 e 

seu gene codificador bla, encontrado em plasmídeos, em 1983. Em infecções por cepas 

que expressam ß-lactamase, normalmente é feito tratamento terapêutico com associação 

a inibidores dessa enzima, como sulbactam (Sarti et al., 2011; Hollenbeck & Rice, 2012).  

1.2.2 Resistência a aminoglicosídeos 

Os aminoglicosídeos atuam inibindo a síntese proteica pela ligação à subunidade 

30S do ribossomo bacteriano (Cattoir & Giard, 2014). Os enterococos também 

apresentam níveis de resistência baixo a moderado a aminoglicosídeos, devido à redução 

da permeabilidade do antimicrobiano pela sua parede celular. Nesses casos, é feita a 

utilização de agentes que possuem como alvos estruturas da parede celular, como, por 

exemplo, penicilinas, em conjunto ao aminoglicosídeo, gerando um efeito sinérgico e 

efetivo na eliminação da bactéria. Entretanto, desde o início da aplicação desse método, 

houve seleção de bactérias altamente resistentes, capazes de produzir enzimas 

modificadoras dessa classe. Essas enzimas atuam catalisando a modificação covalente de 

grupos amino e hidroxil dentro da molécula de aminoglicosídeo, diminuindo 

significativamente a afinidade entre o antibiótico e o ribossomo bacteriano. Dentre elas 
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podemos citar a enzima bifuncional AAC-(6’)-Ie-APH(2’’)-Ia, codificada pelo gene 

aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Ia, que confere resistência a todos aminoglicosídeos disponíveis 

comercialmente, exceto estreptomicina. Isso leva, então, à inatividade desses 

antimicrobianos e, consequentemente, à ineficácia do tratamento sinérgico (Cetinkaya et 

al., 2000; García-Solache & Rice, 2019; Mingeot-Leclercq et al., 1999; Vakulenko et al., 

2003). 

1.2.3 Resistência a glicopeptídeos 

A vancomicina é um antimicrobiano glicopeptídeo normalmente utilizada para 

tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas como alternativa em caso 

de resistência ou alergia a antimicrobianos de primeira escolha, como os ß-lactâmicos. 

Os primeiros relatos de resistência aos glicopeptídeos em Enterococcus ocorreram no 

final da década de 1980 e, desde então, têm emergido progressivamente como uma grande 

questão de saúde pública mundialmente (Gholizadeh & Courvalin, 2000).  

Essa classe de antimicrobianos impede o crescimento bacteriano pela 

interferência na síntese de parede celular. Eles interagem com a porção terminal d-Ala-d-

Ala dos precursores pentapeptídicos, formando complexos estáveis devido à presença de 

cinco pontes de hidrogênio, o que impede sua utilização pelas enzimas envolvidas na 

biossíntese do peptidoglicano em reações de transglicosilação e transpeptidação (Cattoir 

& Giard, 2014; Kristich et al., 2014). 

O mecanismo de resistência está associado à presença de operons que são 

responsáveis por sintetizar precursores pentapeptídicos de menor afinidade por esses 

antimicrobianos, devido a uma troca de aminoácidos nos terminais (alanina por lactato 

ou serina). Assim, o fármaco é incapaz de se ligar ao seu alvo da maneira correta e exercer 

sua função na célula (Hollenbeck & Rice, 2012; Arias & Murray, 2012). 

Já foram descritos nove fenótipos de resistência à vancomicina: oito diferentes de 

resistência adquirida (VanA, VanB, VanD, VanE, VanG, VanL, VanM e VanN) e apenas 

um relacionado à resistência intrínseca (VanC), que é exclusivo das espécies E. 

gallinarum e E. casseliflavus; e, dentre esses tipos, VanA e VanB são os de maior 

relevância clínica, estando o primeiro normalmente relacionado à resistência à 

vancomicina e teicoplanina e o segundo apenas à vancomicina. Os precursores com o 

terminal d-Ala-d-Lac (substituição por lactato) conferem uma afinidade 1000 vezes 
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menor do alvo à vancomicina (VanA, VanB, VanD e VanM), enquanto que para d-Ala-

d-Ser (substituição por serina) há uma diminuição de afinidade de até 7 vezes (VanC, 

VanE, VanG, VanL e VanN) (Lozano et al., 2017; Hollenbeck & Rice, 2012; Cattoir & 

Giard, 2014). 

Existem diversos fatores predisponentes à aquisição dessas cepas, como: 

realização de procedimentos médicos invasivos, dispositivos e equipamentos hospitalares 

contaminados, comorbidades, períodos de internação prolongados, uso de alimentação 

enteral, idade avançada, entre outros (Papadimitriou-Olivgeris et al., 2014; Cetinkaya et 

al., 2000; Safdar & Maki, 2002). 

Os primeiros relatos de Enterococcus resistentes à vancomicina ocorreram em 

1986, na Europa, a partir de isolados clínicos de E. faecium, seguido dos Estados Unidos 

em 1987 (Leclercq et al., 1988; Sahm et al., 1989). No Brasil, os primeiros relatos 

ocorreram em 1996 no Paraná, com a detecção do fenótipo VanD e, posteriormente, em 

1997 em São Paulo, com a detecção de VanA (Titze-de-Almeida et al., 2006). O primeiro 

surto de Enterococcus nosocomial no Brasil ocorreu em São Paulo em 1998 e foi causado 

por ambas as espécies E. faecalis e E. faecium, apresentando fenótipo VanA (Zanella et 

al., 2003; Titze-de-Almeida et al., 2006). Segundo dados divulgados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2016, o gênero ocupa a 8ª posição no 

ranking de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e a resistência à 

vancomicina foi observada em 28,8% dos casos em adultos internados em UTIs e 22,1% 

dos casos pediátricos. 

1.2.4 Resistência a macrolídeos 

 Os macrolídeos atuam inibindo a síntese proteica pela ligação à subunidade 50S 

do ribossomo bacteriano (Kristich et al., 2014). Já foram descritos dois mecanismos de 

resistência: modificação do alvo pela metilação do ribossomo codificada pelos genes erm, 

principalmente erm(B); e bomba de efluxo, que é mediada por uma proteína de superfície 

codificada pelos genes mef(A/E) e msr (Portillo et al., 2000; Lozano et al., 2017; Zou et 

al., 2011). 

 

 

Comentado [RR1]: essa informação não é verdade... a 
maioria resistente intrinsicamente a macrolídeos? Passou na 
primeira correção e vi depois... esqueci de pedir a você que 
consertasse!  
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1.2.5 Quinupristina/dalfopristina e linezolida 

 Devido ao aumento progressivo de casos de VRE, o Food and Drug 

Administration (FDA) aprovou a utilização de novas drogas para tratamento de infecções 

por essas bactérias. Em 1999 foi aprovada a utilização de quinupristina/dalfopristina 

(Q/D), seguido da linezolida no ano 2000. Além dessas, em 2008, iniciou-se a utilização 

de daptomicina, cujos resultados em ensaios clínicos foram muito positivos; e tigeciclina. 

(Wang & Hsueh, 2009). 

Quinupristina/dalfopristina é composto de estreptograminas dos tipos A (70% 

dalfopristina) e B (30% quinupristina) e, apesar de possuir ação bacteriostática contra E. 

faecium resistente à vancomicina (VREfm), é ineficaz contra E. faecalis (VREfe) devido 

à expressão de bombas de efluxo. Sua utilização foi aprovada após diversos ensaios 

clínicos e é recomendada para o tratamento de infecções por E. faecium resistentes à 

vancomicina, ampicilina e altos níveis de aminoglicosídeos. Entretanto, apesar de ter 

apresentado bons resultados por um tempo, sua utilização tem sido diminuída devido ao 

aumento da resistência por modificação do alvo, inativação da droga e expressão de 

bombas de efluxo (Wang & Hsueh, 2009; O’Driscoll & Crank, 2015). 

A linezolida é um antimicrobiano bacteriostático da classe das oxazolidinonas 

aprovado pelo FDA para o tratamento tanto de infecções por VREfm quanto VREfe. Ela 

atua inibindo a síntese proteica pela ligação às duas subunidades ribossomais 30S e 50S 

da bactéria, o que impede a formação do complexo de iniciação, reduzindo o tamanho da 

cadeia peptídica e, consequentemente, a taxa de reação de tradução. Apesar de, 

atualmente, apresentar grande eficácia e ser uma ótima opção terapêutica, alguns casos 

de resistência à linezolida já foram descritos, sobretudo associados a tratamentos prévios 

com esse antimicrobiano (O’Driscoll & Crank, 2015; Hashemian et al., 2018). Análises 

moleculares demonstraram que o principal mecanismo de resistência está relacionado à 

mutação G2576T (que se refere à posição do nucleotídeo originariamente atribuída aos 

genes rRNA em Escherichia coli) em genes do rRNA 23S, o que impede a ligação da 

droga ao ribossomo bacteriano. Além disso, também já foram descritas mutações nas 

proteínas ribossomais L3, L4 e L22 e a aquisição de genes, como: cfr, cfr(B), cfr(C), 

optrA e poxtA (Bi et al., 2017; Sadowy, 2018).          
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1.3 Fatores de virulência 

O crescimento do gênero como importante patógeno nosocomial se deu, não só 

pela sua alta resistência às diversas classes de antimicrobianos, mas também pelo seu 

vasto repertório de fatores de virulência, que incluem a produção e secreção de diversas 

proteínas e enzimas juntamente com elementos que permitem a permanência e 

sobrevivência destes microrganismos no hospedeiro e no ambiente hospitalar (Quadro 1) 

(Arias & Murray, 2012). 

1.3.1 Substância de Agregação 

A substância de agregação (AS - do inglês Aggregation substance) é uma proteína 

de superfície de E. faecalis induzida por feromônio que promove a agregação entre 

bactérias durante o processo de conjugação, o que facilita a transferência de plasmídeos. 

A AS está relacionada, também, com resistência à fagocitose por macrófagos e com a 

adesão às células hospedeiras, pela ligação a proteínas da matriz extracelular. Essa função 

foi comprovada pelo estudo de Olmsted et al. (1994), que mostrou a adesão e 

internalização da bactéria por células epiteliais intestinais HT-29 (Upadhyaya et al., 2009; 

Selleck et al., 2019; Olmsted et al., 1994). 

 1.3.2 Acm e Ace 

As proteínas Acm e Ace são caracterizadas como componentes de superfície 

microbiana que reconhecem moléculas de matriz adesiva (MSCRAMM - do inglês 

microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules) e são codificadas, 

respectivamente, pelos genes acm na espécie E. faecium e ace em E. faecalis. Proteínas 

pertencentes a essa classe, como Acm e Ace, são responsáveis por se ligarem a 

componentes da matriz extracelular do tecido hospedeiro, como neste caso, o colágeno 

(Nallapareddy et al., 2008; Rich et al., 1999). 

1.3.3 Proteína de superfície enterocócica 

A proteína de superfície enterocócica (Esp - do inglês Enterococcal surface 

protein) é o fator de virulência mais difundido entre as cepas clínicas de Enterococcus 

spp (Gao et al., 2018). Inicialmente, essa proteína foi associada à resistência a altos níveis 

de gentamicina. Posteriormente, descobriu-se que o gene que a codifica faz parte de uma 

ilha de patogenicidade muito maior (Huycke et al., 1991; Tendolkar et al., 2004). Sabe-
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se que o gene esp, que codifica a proteína, é mais frequentemente encontrado em cepas 

patogênicas isoladas de infecções enterocócicas, em comparação às não patogênicas. Em 

adição, está altamente associado à formação de biofilme no tecido hospedeiro e em 

superfícies abióticas (Toledo-Arana et al., 2001; Eaton & Gasson, 2002).  

1.3.4 Citolisina 

Cyl é uma citolisina (hemolisina) presente em até 60% dos isolados clínicos de 

Enterococcus spp., que causa uma reação de ß-hemólise em eritrócitos humanos, 

facilitando o processo de infecção. Além desta atividade citotóxica, essa substância 

possui característica de bacteriocina, impedindo o crescimento de diversas outras 

bactérias Gram-positivas (Gao et al., 2018; Mundy et al., 2000). 

1.3.5 Gelatinase 

A gelatinase (GelE), codificada pelo gene gelE, é uma protease capaz de hidrolisar 

gelatina, colágeno, caseína e outros peptídeos pequenos. Essa enzima apresenta 

importância na virulência dos Enterococcus, pois é capaz de degradar tecidos, facilitando 

a infecção, e modular o sistema imunológico do hospedeiro (Upadhyaya et al., 2009; Gao 

et al., 2018). Além disso, apresenta capacidade de remover proteínas defeituosas 

presentes na superfície bacteriana e ativar autolisinas que degradam o peptidoglicano, o 

que leva à liberação de DNA bacteriano no meio extracelular contribuindo para a 

formação de biofilme (Arias & Murray, 2012). 

1.3.6 Hialuronidase 

A enzima hialuronidase é um fator quase exclusivo de E. faecium e é codificada 

pelo gene hyl (hylEfm), que pode estar localizado no cromossomo ou associado a um 

plasmídeo. Esta enzima não tem ligação direta com a colonização do microrganismo, 

entretanto estudos mostram que isolados que possuem plasmídeo carregando esse gene 

apresentam maior carga bacteriana no momento da colonização (Kiruthiga et al., 2020; 

Gao et al., 2018; Freitas et al., 2010). É possível relacionar a presença desses plasmídeos 

carregando o gene hyl também a uma maior resistência a antimicrobianos, como 

glicopeptídeos (Arias et al., 2009; Rice et al., 2009). 
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Quadro 1: Resumo dos genes de virulência expressados por cada espécie, os fenótipos 

associados e suas funções  

Gene de 

virulência 

Fenótipo Associado Espécie Função 

agg Substância de agregação E. faecalis Agregação durante a 

conjugação, resistência à 

fagocitose e adesão celular 

acm Acm (MSCRAMM) E. faecium Ligação a componentes da 

matriz extracelular (colágeno) 

ace Ace (MSCRAMM) E. faecalis Ligação a componentes da 

matriz extracelular (colágeno) 

esp Proteína de superfície 

enterocócica (Esp) 

E. faecalis e 

E. faecium 

Formação de biofilme 

cyl Citolisina (hemolisina) E. faecalis e 

E. faecium 

Atividade ß-hemolítica e 

bacteriocina 

gelE Gelatinase E. faecalis e 

E. faecium 

Hidrólise de peptídeos 

pequenos (gelatina, colágeno e 

caseína), remoção de proteínas 

defeituosas da superfície 

celular e autolisina 

hyl Hialuronidase E. faecium Aumento da carga bacteriana 

no processo de colonização 

 

1.4 Biofilme 

Biofilmes são definidos como uma comunidade de microrganismos que se aderem 

a uma superfície (abiótica ou tecido vivo) e são unidos por uma matriz extracelular 

polissacarídica. Estão relacionados a mais de 80% das infecções causadas por bactérias e 

60% das nosocomiais, tendo sua prevalência variada ao redor do mundo. O estado 

planctônico da bactéria apresenta uma taxa relativamente maior de crescimento e 

reprodução, entretanto a capacidade de desenvolver biofilme representa não só um modo 

de crescimento em ambientes hostis a elas, mas também uma forma complexa de 

colonizar novos nichos, além de garantir maior resistência de 10 a 1000 vezes maior a 

tratamentos com antimicrobianos e maior evasão do sistema imunológico do hospedeiro 

(Dolan, 2002; Hall-Stoodley & Stoodley, 2009; Rabin et al., 2015; Rumbaugh & Sauer, 

2020; Mohamed & Huang, 2007). 
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O biofilme é composto principalmente por células e substâncias poliméricas 

extracelulares (EPS - do inglês Extracellular Polymeric Substance), que constituem de 

50 a 90% da sua estrutura e consistem em polissacarídeo extracelular, DNA extracelular 

(Figura 1) (eDNA) e proteínas (Donlan, 2002; Rabin et al., 2015). 

Figura 1: Estrutura de um biofilme 

 
Fonte: Rabin et al. 2015 

Exopolissacarídeos são sintetizados pelas células bacterianas, liberados no 

microambiente que se encontram e servem como substrato para a aderência de outros 

carboidratos, proteínas, ácidos nucléicos e lipídios (Rabin et al., 2015). A espécie E. 

faecalis apresentam um locus gênico, epa, que contém os genes epaA a epaR e é 

responsável por codificar o antígeno polissacarídeo enterocócico (EPA - do inglês 

Enterococcal Polysaccharide Antigen). Os EPAs contêm polímeros como ramnose, N-

acetilgalactosamina, D-galactose e N-acetilglucosamina, que, além de conferirem 

resistência à fagocitose e a antimicrobianos, capacidade de translocação por células 

epiteliais e virulência, estão envolvidos na formação de biofilme (Guerardel et al., 2020).  

O eDNA é liberado via autólise das células ou de forma ativa por vesículas na 

membrana. Já foi demonstrado que E. faecalis apresentam um sistema de quorum sensing 

para lise de bactérias e liberação do material genético. Esse DNA é importante para a 

formação, estabilidade e maturação do biofilme, além de apresentar função de adesina 

para ligação inicial das células à superfície (Barnes et al., 2012; Das et al., 2010; Yu et 

al., 2019). 

Quorum sensing é o processo de comunicação, por sinais químicos, entre as 

bactérias que compõem um biofilme, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes. 

Esse fenômeno permite que as células, em resposta a sua densidade populacional, 
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controlem diversas funções, como: expressão de genes e fatores de virulência, 

transferência de plasmídeos, produção de exopolissacarídeos e formação do próprio 

biofilme (Fernandes et al., 2018). Até hoje, já foram descritos alguns reguladores de 

quorum sensing em E. faecalis: citolisinas (codificadas por cyl), gelatinase (codificada 

por gelE), serino-proteases (codificada por sprE) e hialuronidase (codificada por hyl) (Li 

et al., 2018; Stępień-Pyśniak et al., 2019). 

A gelatinase (GelE) é uma metaloprotease capaz de clivar diversos substratos, 

como: caseína, hemoglobina, gelatina, colágeno, fibrina e apresenta função de autolisina; 

sendo essa última de extrema importância para liberação de eDNA na matriz extracelular 

para composição do biofilme. Sua expressão é dependente do locus fsr, que consiste nos 

genes fsrA, fsrB, fsrC e fsrD. O gene gelE está localizado imediatamente após o terminal 

3’ de fsrC e é cotranscrito com sprE, sendo assim, estudos mostraram que mutações nesta 

região levam a uma regulação negativa na expressão de GelE e, consequentemente, à 

produção dificultada de biofilme por cepas de E. faecalis (Thomas et al., 2008; Carniol 

& Gilmore, 2004).   

As proteínas extracelulares podem estar ligadas à matriz polissacarídica ou à 

superfície celular, como a Esp, que é uma proteína de superfície grande e possui três 

regiões: um domínio N-terminal, que interage diretamente com a superfície a ser aderida; 

uma central, que está relacionada à retração da proteína da superfície celular, impedindo 

o reconhecimento pelo sistema imunológico do hospedeiro; e um domínio C-terminal. 

Alguns estudos apresentam uma forte associação entre sua expressão e a formação de 

biofilme, enquanto outros demonstram que não há influência da sua expressão sobre a 

formação dessa estrutura, sugerindo a existência de mecanismos independentes dessa 

proteína (Latasa et al., 2006; Hancock and Gilmore, 2006; Toledo-Arana et al., 2001; 

Tendolkar et al., 2004; Kristich et al., 2003). 

Seu desenvolvimento é dividido em, basicamente, quatro etapas: ligação inicial, 

formação de uma micro colônia, maturação e dispersão. A primeira fase pode ser 

subdividida em dois processos: uma ligação inicial fraca (mediada por flagelos e pili) e 

reversível, seguida de uma irreversível (Ch’ng et al., 2018; Rabin et al., 2015). Muitos 

estudos já demonstraram o envolvimento de diversas estruturas nesse processo inicial, 

dentre elas: o pilus associado a endocardite e biofilme (Ebp - do inglês endocarditis and 
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biofilm-associated pilus); as adesinas AS, Esp e Ace; e a síntese de glicolipídeo A 

associado a biofilme (BgsA - do inglês biofilm-associated glycolipid synthesis A).  

Após a ligação, as células bacterianas iniciam sua reprodução e produção de 

matriz extracelular e EPS, formando as micro colônias. Esse estágio normalmente é 

caracterizado como passageiro e pouco se é conhecido sobre os fatores que levam à sua 

formação, porém estudos mostraram que esse estágio é importante, principalmente para 

colonização do intestino (Ch’ng et al., 2018; Barnes et al., 2017).  

A maturação inicia depois que se forma a primeira camada de células na 

superfície, quando há crescimento ativo das bactérias e produção intensa de EPS. Alguns 

componentes genéticos já foram relatados como contribuintes para o desenvolvimento e 

maturação do biofilme: o gene altA, que codifica a autolisina AltA, responsável pela 

autólise da célula bacteriana e liberação do eDNA; o operon dltABCD, que está 

relacionado à produção de ácido lipoteicóico, constituinte essencial da parede celular 

bacteriana; dentre outros (Ch’ng et al., 2018).  

Por fim, ocorre o escape das células, total ou parcial, da estrutura do biofilme de 

volta para sua forma planctônica e esse processo pode ocorrer de duas formas: 

separação/destacamento e dispersão. O primeiro é o principal mecanismo de perda de 

biomassa do biofilme e se dá pela liberação passiva de bactérias devido a estresse 

mecânico ou tensão de corte, que podem acontecer por alguns processos: “pastagem”, 

que se refere à perda de células devido à alimentação por outros organismos; “desgaste” 

por conta da colisão do biofilme com partículas do ambiente e “descamação” ou “erosão”, 

caracterizados por perda de biomassa devido a forças de atrito com fluidos. Por outro 

lado, a dispersão é um processo ativo de evasão das células sésseis do biofilme, que ocorre 

por alguns sinais ambientais ou derivados de outros microrganismos e normalmente é 

considerado como último estágio da sua formação e é responsável por levar à translocação 

das bactérias para colonização de outros locais (Figura 2) (Rumbaugh & Sauer, 2020). 

Apesar de a formação de biofilme por enterococos ser uma grande problemática 

para a saúde mundial, tanto por dificultar o tratamento por suas infecções, quanto por 

permitir a colonização em superfícies do ambiente hospitalar; o número de estudos que 

avaliam a possível correlação entre este e demais fatores de virulência, com a 

característica de multirresistência dessas bactérias, ainda é muito baixo no Brasil. Além 

disso, dentre os estudos já realizados, alguns apresentaram limitações devido ao baixo 
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número de amostras analisadas. Portanto, faz-se necessário a realização de mais estudos, 

incluindo revisões, a fim de estabelecer essas possíveis relações e entender de melhor 

forma o funcionamento do biofilme por estas espécies (Medeiros et al., 2014; Comerlato 

et al., 2013; Resende et al., 2014). 

Figura 2: Estágios no desenvolvimento do biofilme por Enterococcus spp. 

 
Fonte: Ch’ng et al., 2018 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Esse estudo tem como objetivo fazer um levantamento dos dados e artigos 

publicados no período de 10 anos (2010-2020), com informações sobre amostras de 

origem clínica das espécies Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium no Brasil, sua 
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capacidade de formação de biofilme e a sua relação com outros fatores de virulência e 

com a resistência aos antimicrobianos. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Observar a presença dos fatores de virulência das amostras e seus respectivos 

genes codificadores; 

2. Comparar a prevalência dos genes codificadores dos fatores de virulência entre as 

espécies estudadas; 

3. Observar a presença dos genes relacionados à resistência aos antimicrobianos; 

4. Comparar a prevalência dos genes de resistência aos antimicrobianos entre as 

espécies estudadas; 

5. Analisar a origem das amostras e a capacidade de formação de biofilme das 

espécies; 

6. Avaliar a capacidade de formação de biofilme nas amostras e estabelecer uma 

correlação com a presença dos fatores de virulência; 

7. Avaliar a capacidade de formação de biofilme nas amostras e estabelecer uma 

correlação com a resistência aos antimicrobianos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Os microrganismos multirresistentes, nas últimas décadas, têm se destacado como 

um dos principais problemas dentro do ambiente hospitalar ao redor do mundo. As 

espécies Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium têm ressaltada participação no 

cenário das infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), principalmente sendo 

Enterococcus resistentes à Vancomicina (VRE). Levando em conta que estudos apontam 

a multirresistência e a presença de fatores de virulência, especialmente a formação de 

biofilme, como as principais características envolvidas na capacidade patogênica dessas 

bactérias e considerando também os determinantes genotípicos que os acompanham, 

torna-se de grande relevância uma revisão sobre a prevalência e a possível correlação 

dessas características na gravidade das infecções para um melhor entendimento sobre os 
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mecanismos de patogênese, resistência a antimicrobianos e sobrevivência desses 

microrganismos no ambiente hospitalar. 

 

4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Dentre os fatores de virulência expressos pelos Enterococcus, a capacidade de 

formação de biofilme se destaca devido a sua alta complexidade e diversas funções na 

infecção e sobrevivência dessas bactérias, aumentando o tempo de internação e custos de 

tratamento. Além disso, deve-se ressaltar a relação da presença de biofilme e 

possibilidade de contaminação de equipamentos e dispositivos médicos, o que facilita a 

disseminação e permanência desses microrganismos nas unidades de assistência à saúde. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência antimicrobiana é uma 

emergência de saúde global que compromete seriamente o progresso na medicina 

moderna. Dentre os microrganismos de destaque nessa lista, os Enterococcus resistentes 

à vancomicina (VRE) são um dos alvos prioritários de pesquisa e desenvolvimento de 

novas terapias.  

Dessa forma, esse estudo visa analisar e levantar dados de artigos científicos a fim 

de avaliar a prevalência de fatores de virulência e seus genes codificadores, presentes em 

isolados capazes de formar biofilme e que, concomitantemente, apresentam resistência à 

antimicrobianos; podendo estabelecer, assim, uma possível relação entre todos esses 

dados para um melhor entendimento dos mecanismos envolvidos dos Enterococcus, 

contribuindo para o fortalecimento de medidas de controle e da circulação desses 

microrganismos, nas práticas de vigilância epidemiológica e prevenção de IRAS.  

 

5 METODOLOGIA 

5.1 Pesquisa documental 

No dia 21 de dezembro de 2020 foi elaborada uma pergunta de pesquisa do tipo 

“PICO” (Population, Intervention, Comparator e Outcomes) a fim de definir a população 

estudada (espécies E. faecalis e E. faecium), a intervenção do estudo (capacidade de 

formação de biofilme), a o que o estudo se compara (cepas não formadoras de biofilme) 

e os resultados observados (expressão de outros fatores de virulência e resistência aos 

antimicrobianos), que serão avaliados na revisão. Em seguida, foi estabelecido o 
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parâmetro de busca documental em duas bases de dados eletrônicas, a fim de ampliar a 

abrangência de artigos relevantes: PubMed e Web of Science (Siddaway et al., 2019; 

Crowther et al., 2013). 

 No mesmo dia foram elaboradas as chaves de busca a serem utilizadas em cada 

base de dados. A pergunta de pesquisa foi dividida em três unitermos: “Enterococcus”, 

“Biofilm” e “Brazil”. A partir destes, foram consideradas diferentes terminologias 

(singular e plural, sinônimos e diferentes gramáticas) e a chave de busca foi montada 

utilizando os operadores Booleanos (“OR”, “AND” e “NOT”) (Quadro 2) (Siddaway et 

al., 2019). 

Quadro 2: Chaves de busca utilizadas em cada base de dados 

Base de 

Dados 

Chave de Busca 

PubMed ("Enterococcus" OR "Enterococci" OR "Clinical Enterococci" OR 

"Enterococcus faecium" OR "Enterococcus faecalis" OR "E. faecium" OR 

"E. faecalis" OR "Vancomycin Resistant Enterococcus" OR "VRE") AND 

("Biofilm" OR "Biofilm Formation" OR "Biofilm Development" OR 

"Microbial community") AND ("Brazil") 

Web of 

Science 

TS= (("Enterococcus" OR "Enterococci" OR "Clinical Enterococci" OR 

"Enterococcus faecium" OR "Enterococcus faecalis" OR "E. faecium" OR 

"E. faecalis" OR "Vancomycin Resistant Enterococcus" OR "VRE") AND 

("Biofilm" OR "Biofilm Formation" OR "Biofilm Development" OR 

"Microbial community") AND ("Brazil")) 

*TS: Tópico (T: título – do inglês title; e S: subtítulo – do inglês subtitle) 

 

Por fim, no dia 26 de dezembro de 2020 foi feita a pesquisa de artigos que foram 

publicados entre os anos de 2010 e 2020 nas bases de dados selecionadas com as chaves 

de busca estabelecidas. Os critérios gerais de exclusão adotados foram: tratar da eficácia 

de novas abordagens terapêuticas para tratamento de infecções com biofilme; estudos 

sobre microbiomas, implantes e infecções bucais; tratar de outros microrganismos, sem a 

inclusão de Enterococcus spp., análise de amostras cuja origem não fosse clínica 

(alimentos, água, animais e plantas), estudos cujas amostras não tivessem origem de 

hospitais brasileiros e artigos de revisão. Os critérios gerais de inclusão foram: artigos 

cujas amostras analisadas tivessem origem de hospitais brasileiros, que fizessem 

avaliação da capacidade de formação de biofilme, que analisassem a expressão de fatores 

de virulência, que observassem a resistência a antimicrobianos e que estabelecessem uma 
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correlação entre a formação de biofilme e a expressão de outros fatores de virulência e/ou 

aumento na resistência a antimicrobianos.   

5.2 Análise dos dados 

 Os artigos encontrados foram encaminhados para o gerenciador de referências 

“Rayyan” (http://rayyan.qcri.org) para serem agrupados e organizados (Ouzzani et al., 

2016). No período de tempo estabelecido (2010-2020), utilizando as chaves de busca 

montadas (Quadro 2), foram encontrados 123 artigos na plataforma digital PubMed e 22 

na Web of Science, totalizando 145 artigos científicos. Utilizando uma ferramenta do 

próprio “Rayyan”, foram detectadas 30 duplicatas, das quais 15 foram eliminadas, 

restando 130 artigos. Em seguida, no dia 14 de janeiro de 2021, foi realizada a triagem 

inicial dos artigos restantes pela leitura dos títulos e resumos (abstracts). Baseado nos 

critérios de exclusão pré-estabelecidos, 120 artigos foram excluídos da pesquisa por um 

ou mais critérios (87 por tratarem de eficácia de novas abordagens terapêuticas, 55 por 

serem estudos relacionados ao aparelho bucal, 11 por abordarem outros organismos, sem 

a inclusão de Enterococcus, e 17 por apresentarem amostras de origem não clínica ou 

hospitalar) e 10 foram incluídos para posterior leitura completa (Figura 3).  

Figura 3: Fluxograma de seleção dos artigos científicos 
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6 RESULTADOS 

6.1 Seleção de artigos 

Com a utilização das chaves de busca montadas, as buscas nos bancos de dados 

resultaram em 145 artigos científicos no período avaliado (janeiro de 2010 a dezembro 

de 2020). Após a detecção e deleção de duplicatas e realizada a primeira triagem (análise 

de títulos e resumos (abstracts)), 135 artigos foram excluídos. Na sequência, foi realizada 

a leitura completa dos 10 artigos restantes e, após essa segunda triagem, mais quatro 

foram removidos: um por se tratar de amostras de origem estrangeira, outro por ser um 

artigo de revisão, outro por não se tratar sobre Enterococcus spp. e o último por não 

avaliar a capacidade de formação de biofilme (Quadro 3a). Assim, seis artigos foram 

incluídos no estudo (Quadro 3b). 

Quadro 3a: Artigos científicos excluídos do estudo 

Título do artigo Autor Ano Motivo 

Characterization of microbial community 

composition, antimicrobial resistance and biofilm on 

intensive care surfaces 

Johani 

et al. 

2017 Amostras da 

Arábia 

Saudita 

Global priority pathogens: Virulence, antimicrobial 

resistance and prospective treatment options 

Campos 

et al. 

2020 Artigo de 

revisão 

Biofilm contamination of high-touched surfaces in 

intensive care units: epidemiology and potential 

impacts 

Costa et 

al. 

2019 Não inclui 

Enterococcus 

Draft Genome Sequence of Vancomycin-Resistant 

Enterococcus faecium UEL170 (Sequence Type 

412), Isolated from a Patient with Urinary Tract 

Infection in a Tertiary Hospital in Southern  

Tavares 

et al. 

2019 Não avalia 

formação de 

biofilme 
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Quadro 3b: Artigos científicos incluídos no estudo 

Referência Título do artigo Autor Ano 

Artigo 1 Molecular detection of virulence factors among 

food and clinical Enterococcus faecalis strains in 

South Brazil 

Medeiros et 

al. 

2014 

Artigo 2 Clonal dissemination of vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium ST412 in a Brazilian 

region 

Alves et al. 2017 

Artigo 3 Correlation between biofilm formation and gelE, 

esp, and agg genes in enterococcus spp. clinical 

isolates 

Soares et al. 2014 

Artigo 4 Emergence of vanA vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium in a hospital in Porto 

Alegre, South Brazil 

Resende et 

al. 

2014 

Artigo 5 Virulence determinants in vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium vanA isolated from 

different sources at University Hospital of 

Londrina, Paraná, Brazil 

Ruzon et al. 2010 

Artigo 6 Presence of virulence factors in Enterococcus 

faecalis and Enterococcus faecium susceptible 

and resistant to vancomycin 

Comerlato 

et al. 

2013 

6.2 Origem das amostras   

Somando todas as cepas estudadas em cada um dos seis artigos que foram 

incluídos no estudo, foram analisados um total de 509 isolados de Enterococcus spp. de 

diferentes sítios de origens clínicas, sendo 60.6% desses caracterizados como E. faecalis 

(n=308) e 39.3% E. faecium (n=201). Das amostras de E. faecalis: 0.3% (1/308) de ferida, 

0.6% (2/308) foram provenientes de cateter, 1.9% de fezes (6/308), 3.2% (10/308) de 

swab retal, 3.2% (10/308) foram classificados como “outros”, que inclui: coleção pélvica, 

fluido ascítico, escarro, dentre outros; 4.8% (15/308) de sangue, 20.7% (64/308) foram 

consideradas como “não classificadas” (casos em que não houveram especificação da 

origem da amostra) e 64.9% (200/308) de urina (Gráfico 1a). Já para as amostras de E. 

faecium: 1% (2/201) foram provenientes de cateter, 1% (2/201) de secreção abdominal, 

1.5% (3/201) de feridas, 2.5% (5/201) também foram classificados como “outros”, 5% 

(10/201) dos quartos dos pacientes, 14.5% (29/200) de sangue, 36.5% (73/201) de urina 

e 38% (76/201) de swab retal (Gráfico 1b). 
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Gráfico 1a: Porcentagem das origens das amostras de E. faecalis (n=308) 

 

Gráfico 1b: Porcentagem das origens das amostras de E. faecium (n=201) 

 

6.3 Prevalência dos fatores de virulência  

Alguns genes de virulência e, em alguns casos, seus respectivos fenótipos foram 

analisados: gelE e atividade de gelatinase, esp e formação de biofilme, efaA e capacidade 

de adesão à célula LLC-MK2 (de origem do tecido renal de macacos da espécie rhesus), 

cylA e atividade hemolítica, agg, ace e asa1, cujos fenótipos aos quais normalmente são 

associados não foram analisados nos artigos (Quadro 4).  

O gene gelE foi pesquisado em 278 cepas e, destas: 26.2% (73/278) eram E. 

faecalis, 10.4% (29/278) eram E. faecium e 63.3% (176/278) foram consideradas 

“Enterococcus spp.” (casos em que não houveram especificação da espécie). Nas 331 
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amostras em que foi investigada a presença do gene esp: 18.4% (61/331) eram E. faecalis, 

21.7% (72/331) eram E. faecium e 59.8% foram “Enterococcus spp.”. Das 57 as quais 

foram examinadas para a presença do gene cylA: 54.3% (31/57) eram E. faecalis e 45.6% 

(26/57) eram E. faecium. O gene agg foi buscado em 192 amostras e, destas agg: 26.5% 

(51/192) eram E. faecalis, 0.5% (1/192) eram E. faecium, e 72.9% (140/192) foram 

consideradas “Enterococcus spp.”. Das 42 amostras testadas para o gene ace, todas eram 

E. faecalis, todas as 33 amostras testadas para o gene efaA eram E. faecium e todas as 19 

amostras que avaliadas para a presença do gene asa1 foram consideradas “Enterococcus 

spp.” (Gráfico 2).  

 

Quadro 4: Relação entre artigos e genes e fenótipos analisados 

Título do artigo Genes Fenótipo 

Molecular detection of virulence factors among food 

and clinical Enterococcus faecalis strains in South 

Brazil 

gelE, esp, 

agg, ace e 

cylA 

Gelatinase, 

hemólise e 

biofilme 

Clonal dissemination of vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium ST412 in a Brazilian region 

 Biofilme 

Correlation between biofilm formation and gelE, 

esp, and agg genes in enterococcus spp. clinical 

isolates 

gelE, esp e 

agg 

Biofilme 

Emergence of vanA vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium in a hospital in Porto Alegre, 

South Brazil 

esp Biofilme 

Virulence determinants in vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium vanA isolated from different 

sources at University Hospital of Londrina, Paraná, 

Brazil 

esp, efaA, 

gelE e 

cylA 

Hemólise, 

gelatinase, adesão 

à LLC-MK2 e 

biofilme 

Presence of virulence factors in Enterococcus 

faecalis and Enterococcus faecium susceptible and 

resistant to vancomycin 

gelE, esp e 

asa1 

Gelatinase e 

biofilme 
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Gráfico 2: Presença dos genes de virulência nas espécies estudadas 

*As porcentagens não apresentadas no gráfico representam 0% 

 

A atividade de gelatinase normalmente está relacionada à expressão do gene gelE 

e, dos estudos analisados, de um total de 278 amostras que apresentavam o gene gelE+, 

51.0% (142/278) expressaram o fenótipo de gelatinase. O gene efaA está relacionado à 

expressão de uma proteína de superfície, que está associada à adesão celular e, de acordo 

com os artigos analisados neste estudo, de 33 amostras positivas para o gene efaA+, 27.2% 

(9/33) foram capazes de se ligar à célula LLC-MK2. A atividade hemolítica nos 

enterococos está muito associada a citolisinas, cuja expressão normalmente é associada à 

expressão do gene cylA e, das 57 amostras que possuíam o gene cylA+, 43.8% (43/57) 

apresentaram atividade β-hemolítica em ágar-sangue de carneiro, com a formação de 

halos em volta da colônia. 

6.4 Perfil de resistência a antimicrobianos 

 Além disso, alguns estudos testaram a susceptibilidade das suas amostras a 

diversos antimicrobianos que normalmente são utilizados no tratamento de infecções 

enterocócicas. As amostras de E. faecalis foram testadas para os antimicrobianos: 

vancomicina, ampicilina, gentamicina, ciprofloxacina, linezolida e 

quinupristina/dalfopristina (Q/D); e as maiores taxas de resistência apresentadas foram: 

gentamicina com 20.3% (45/221) e ciprofloxacina 16.2% (36/221) (Gráfico 3a). As 

amostras de E. faecium foram testadas para os antimicrobianos: vancomicina, ampicilina, 

gentamicina e altos níveis de gentamicina (HLG - do inglês High level gentamicin), 
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ciprofloxacina, linezolida, quinupristina/dalfopristina (Q/D), levofloxacina, eritromicina, 

rifampicina e tetraciclina. Nessa espécie, os maiores níveis de resistência observados 

foram: vancomicina com 95.9% (165/172) amostras resistentes, ampicilina com 95.4% 

(84/88), ciprofloxacina com 82.9% (73/88), eritromicina com 97.5% (39/40), 

levofloxacina com 96.5% (28/29) e tetraciclina com 70% (28/40) (Gráfico 3b). 

 

Gráfico 3a: Perfil fenotípico de resistência a antimicrobianos (% E. faecalis) 

 

Gráfico 3b: Perfil fenotípico de resistência a antimicrobianos (% E. faecium) 
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6.5 Formação de biofilme 

 Todas as 509 amostras foram avaliadas quanto a sua capacidade de formação de 

biofilme e foram classificadas, de acordo com a sua densidade óptica, como: formadoras 

fortes, formadoras moderadas, formadoras fracas ou simplesmente formadoras (quando 

não houve especificação da intensidade do biofilme). Das amostras caracterizadas como 

E. faecium (n=182): 3.8% (7/182) foram fortes formadoras de biofilme, 0.5% (1/182) 

foram formadoras moderadas de biofilme, 3.3% (6/182) foram formadoras fracas de 

biofilme e 17.5% (32/182) foram classificadas como “formadoras”, totalizando 46/182 

(25.2%) amostras formadoras de biofilme. Das caracterizadas como E. faecalis (n=30), 

93.3% (28/30) foram classificadas apenas como formadoras de biofilme. As amostras 

cuja espécie não foi evidenciada foram agrupadas como “Enterococcus spp.” (n=297) e, 

destas: 16.5% (49/297) foram fortes formadoras de biofilme, 1.6% (5/297) foram 

formadoras moderadas de biofilme, 1% (3/297) foram formadoras fracas de biofilme e 

65.6% (195/297) foram classificadas como “formadoras”, totalizando 252/297 (84.8%) 

amostras formadoras de biofilme (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Formação de biofilme (%) por cepas de Enterococcus spp. 

*As porcentagens não apresentadas no gráfico representam 0% 

 

Além disso, todos os artigos analisados tentaram estabelecer uma relação entre a 

formação de biofilme e alguns dos genes de virulência estudados: esp, gelE, agg, ace e 

asa1 (Quadro 5). 
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Quadro 5: Análise da relação entre a formação de biofilme, fatores de virulência e 

aumento da resistência aos antimicrobianos em cada artigo incluído no estudo. 

Relação Artigos 

esp + biofilme Artigos 1, 3, 4, 5 e 6 

gelE + biofilme Artigos 1, 3 e 6 

agg + biofilme Artigos 1 e 3 

ace + biofilme Artigo 1 

asa1 + biofilme Artigo 6 

Biofilme + ↑ resistência Artigo 3 

A relação entre essa característica e a expressão de esp foi avaliada em cinco dos 

seis artigos estudados, totalizando 312 amostras formadoras de biofilme. Apesar de 

Resende (artigo 4), Medeiros (artigo 1) e Ruzon (artigo 5) observarem a presença desse 

gene na maioria das cepas formadoras de biofilme (10/11, 39/57 e 11/12, 

respectivamente), nenhum desses dados apresentou significância estatística. Além disso, 

Comerlato (artigo 6) mostraram que todas as cepas caracterizadas como fortes formadoras 

de biofilme apresentavam esse gene, entretanto também não houve associação. Apenas 

Soares (artigo 3) apresentaram resultados com significância estatística para essa relação, 

tendo um total de 147/195 amostras formadoras de biofilme que expressavam o gene esp, 

em contraste com 48/195 que formaram biofilme sem a presença do gene. 

A expressão de gelE, foi avaliada em três dos seis artigos, totalizando 286 

amostras formadoras de biofilme. Medeiros (artigo 1) observaram que 44/57 cepas 

formadoras de biofilme expressavam o gene gelE e que este estava relacionado com o 

perfil de forte formação de biofilme, assim como, Comerlato (artigo 6) mostraram que 

todas as cepas caracterizadas como fortes formadoras de biofilme apresentavam esse gene 

e Soares (artigo 3) avaliaram que 76.9% (150/195) cepas formadoras de biofilme 

expressavam o gene gelE, em contraste com 45/195 que formaram biofilme sem o gene. 

Todos esses resultados apresentaram relevância estatística, estabelecendo que houve 

relação entre essas duas características. 
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Dois artigos avaliaram a relação entre a formação de biofilme e a expressão do 

gene agg, totalizando 252 amostras. O estudo de Medeiros (artigo 1) mostraram que 33/57 

cepas formadoras de biofilme carreavam o gene agg, entretanto não houve associação 

entre essas características. Em contrapartida, Soares (artigo 3) apresentaram que 124/195 

amostras formadoras de biofilme expressaram o gene agg e esse resultado apresentou 

significância estatística. A expressão do gene ace foi avaliada apenas nas 57 amostras 

formadoras de biofilme do estudo de Medeiros (artigo 1), estando presente em 42 delas 

e, assim como gelE, apresentaram relevância estatística para a associação. Por fim, a 

expressão do gene asa1 foi analisada somente nas 37 cepas (9 de E. faecium e 28 de E. 

faecalis) formadoras de biofilme no estudo de Comerlato (artigo 6) e os autores 

observaram que esse gene, também juntamente com gelE, estava associado a essa 

característica. 

Além disso, Soares (artigo 3) também analisaram a resistência a antimicrobianos 

por cepas formadoras de biofilme e, apesar de não haver significância estatística nestes 

resultados, eles observaram taxas de resistência elevadas a HLG (22% - 43/195) e 

ciprofloxacina (17.4% - 34/195) e um pouco menores para linezolida (6.6% - 13/195), 

ampicilina (2.5% - 5/195) e vancomicina (1% - 2/195). 

 

7 DISCUSSÃO 

Apesar de as bactérias do gênero Enterococcus serem ubiquitárias e colonizadoras 

da microbiota intestinal de diversas espécies de animais, inclusive o homem; elas também 

são importantes patógenos oportunistas capazes de causar uma gama de infecções, 

principalmente as espécies E. faecalis e E. faecium. Esse gênero, atualmente, é 

reconhecido como um dos mais importantes patógenos nosocomiais devido, tanto a sua 

alta capacidade de resistência a antimicrobianos, quanto à expressão de fatores de 

virulência. Esses microrganismos são resistentes a diversas classes de antimicrobianos de 

grande importância na prática clínica como os glicopeptídeos, principalmente à 

vancomicina (VRE) (Ahmed & Baptiste, 2017). Em adição, os Enterococcus resistentes 

à vancomicina (VRE) são capazes de produzir múltiplos fatores de virulência, dentre eles 

o biofilme, que funciona não só como uma fonte de disseminação para um novo sítio, mas 

também como maior proteção contra a entrada de antimicrobianos e reservatório de genes 

de resistência (Ch’ng et al., 2018).  
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Tendo isso em vista, o presente estudo objetivou realizar uma revisão 

bibliográfica de estudos publicados entre os anos de 2010 e 2020 no Brasil, a fim de 

avaliar a expressão de fatores de virulência e o padrão de resistência a antimicrobianos 

de amostras de E. faecalis e E. faecium de origem clínica, bem como investigar a 

existência de uma possível associação entre essas características e a capacidade de 

formação de biofilme por essas espécies. 

Os Enterococcus são capazes de colonizar o trato urinário, sendo frequentemente 

isolados, representando um dos principais patógenos relacionados às infecções nesse sítio 

(ITUs), que compõe as caracterizadas de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAs) (Shankar et al., 2001; Barros et al., 2009; Heintz et al., 2010). Em um estudo 

realizado na China, com 3913 amostras coletadas em um período de cinco anos (2013-

2018), foi observado que 42.8% (1673/3913) das cepas de Enterococcus foram isoladas 

de urina (Zhou et al., 2020). Também, em um trabalho realizado na cidade de Porto 

Alegre, com 455 isolados de Enterococcus coletados de cinco hospitais, foi constatado 

que 70.3% (320/455) foram da mesma origem (d’Azevedo et al., 2006). Esses relatos são 

condizentes com os achados deste estudo, no qual a principal origem das cepas de ambas 

as espécies avaliadas foi, principalmente, urina (64.9% dos E. faecalis e 36.5% dos E. 

faecium) e, no caso de E. faecium, também swab retal (38%), um dos métodos de triagem 

e detecção de bactérias multirresistentes colonizadoras da microbiota intestinal, como 

VRE (Glisovic et al., 2017).  

Uma das principais características dos enterococos é a sua alta e crescente 

resistência a diversas classes de antimicrobianos, o que os tornaram um dos principais 

patógenos nosocomiais no mundo. Esse gênero é intrinsecamente resistente a múltiplos 

antimicrobianos e, devido à sua plasticidade genética e à alta capacidade de transferência 

horizontal de material genético, é capaz de adquirir novos genes de resistência (Sood et 

al., 2008). 

As taxas de resistência foram muito mais elevadas entre as amostras de E. faecium, 

em comparação as amostras de E. faecalis. Essa característica, apesar de presente em 

ambas as espécies, está muito mais relacionada à E. faecium, incluindo a resistência à 

vancomicina, que foi significativamente maior nessa espécie em comparação à outra 

(7.9%) (Gorrie et al., 2019). Entre amostras de E. faecalis, as maiores taxas foram: 

gentamicina (20.3%) e cirpofloxacina (16.2%), seguido de linezolida e vancomicina; 
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enquanto entre E. faecium as maiores ocorrências de resistência foram: eritromicina 

(97.5%), levofloxacina (96.5%), vancomicina (95.9%), ampicilina (95.4%) e 

ciprofloxacina (82.9%), seguido de tetraciclina, rifampicina e gentamicina, com 

porcentagens um pouco menores. De fato, em um estudo realizado com amostras de 

origem clínica e de alimentos, dos 191 isolados de E. faecalis, os maiores valores foram 

de eritromicina e tetraciclina (não observado para E. faecalis nos artigos avaliados neste 

estudo), seguido de gentamicina (10.5%) e ciprofloxacina (6.8%); enquanto que, dos 51 

isolados de E. faecium, as maiores taxas de resistência entre as amostras clínicas foram: 

eritromicina (45.1%) seguida de ciprofloxacina e ampicilina (41.2%) (Golob et al., 2019). 

Também, um outro estudo realizado com 265 amostras de E. faecium e 252 amostras de 

E. faecalis, coletadas em um período de quatro anos, mostrou que as maiores taxas de 

resistência em E. faecium foram: nitrofurantoína (não avaliado no presente estudo), 

seguida de ciprofloxacina (92.8%), ampicilina (84.9%) e gentamicina (60%); enquanto 

em E. faecalis foram: tetraciclina (não observado para essa espécie nos artigos avaliados 

neste estudo), ciprofloxacina (62.7%) e gentamicina (57.5%) (Wang et al., 2014). 

Sendo assim, os achados deste estudo condizem com a literatura, visto que, dentre 

as maiores taxas de resistência observadas entre E. faecium, estavam macrolídeos 

(eritromicina), β-lactâmicos (ampicilina) e quinolonas (ciprofloxacina e levofloxacina) e 

glicopeptídeos (vancomicina) enquanto que entre E. faecalis estavam aminoglicosídeos 

(gentamicina) e quinolonas (ciprofloxacina). 

Além disso, foram observadas, apesar de relativamente baixas, taxas de 

resistência de 8.3% a Q/D e de 2% à linezolida entre amostras de E. faecium. Esses 

antimicrobianos são utilizados como alternativa para o tratamento de infecções por VRE 

multirresistentes, porém, nos últimos anos, o número de casos cujo tratamento com esses 

fármacos foi ineficaz vêm crescendo exponencialmente devido ao aparecimento de cepas 

resistentes. Nestes casos, são realizados tratamentos que incluem agentes disponíveis 

comercialmente, mas que podem não ser tão eficientes, como: cloranfenicol, doxiciclina, 

altas doses de ampicilina e associação ampicilina/sulbactam). Dessa forma, a obtenção 

desses dados, mesmo que ainda pouco expressivos, requer atenção (Shaw et al., 2018; 

Bender et al., 2018; Yadav et al., 2017). 

Os Enterococcus são conhecidos, também, por sua capacidade de formar biofilme, 

que é caracterizado por ser uma colônia de microrganismos aderidos a um tecido ou uma 
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superfície abiótica e embebidos em uma matriz extracelular (Hashem et al., 2017). No 

presente estudo, apesar de apresentar um grupo amostral menor, a frequência de formação 

de biofilme foi maior entre amostras de E. faecalis (93.33%) em comparação à E. faecium 

(25.2%). Esses achados corroboram com a literatura, visto que em um estudo realizado 

na Itália com amostras de diversas origens mostrou que 96.3% (53/55) E. faecalis de 

origem infecciosa formaram biofilme, em contraste com apenas 35.7% (10/28) E. faecium 

(Rosa et al., 2006). De modo semelhante, um outro estudo apresentou que todos os 70 

isolados de E. faecalis formaram biofilme e em 42% (16/38) das amostras de E. faecium 

(Sandoe et al., 2003). 

Além disso, o grupo “Enterococcus spp.” (amostras cuja espécie não foi 

evidenciada) apresentou uma alta taxa de formação de biofilme. Essa característica 

também pode ser observada em um estudo realizado na Polônia, onde todas as 56 

amostras clínicas analisadas eram formadoras de biofilme e dessas, 80.3% foram fortes 

formadoras; demonstrando a elevada capacidade desse gênero de formar biofilme, 

independentemente da intensidade (fraco, moderado ou fraco) (Woźniak-Biel et al., 

2019). 

Muitos estudos já demonstraram a existência de diversos fatores de virulência e 

suas funções na patogênese dos Enterococcus e análises genéticas mostram também a 

maior prevalência de alguns desses determinantes em cepas de origem clínica. Então, 

devido à abundância de infecções por esse gênero com formação de biofilme, especula-

se o envolvimento desses elementos com essa característica (Zheng et al., 2017; Ballering 

et al., 2009). 

No presente estudo foi observada a prevalência de certos genes de virulência e, de 

acordo com os artigos analisados, foi verificada a existência de uma possível relação entre 

alguns deles e a capacidade de formação de biofilme pelas cepas. Os genes mais 

frequentes entre amostras de E. faecalis foram ace, presente em todas as amostras, e cylA 

detectado em 54.3% delas, seguido de agg e, também, esp e gelE. Já entre amostras de E. 

faecium, as maiores prevalências foram de efaA, presente em 100% das amostras, e cylA 

com 45.6%, seguido de esp e gelE. Adicionalmente, entre os Enterococcus spp. (amostras 

cuja espécie não foi evidenciada), as taxas mais expressivas foram de asa1 (100%), agg 

(72.9%), gelE (63.3%) e esp (59.8%). 
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De fato, a literatura revela a elevada prevalência do gene efaA em cepas clínicas 

de enterococos, como demonstrado em estudos realizados por Soheili e colaboradores 

(2014) e Strateva e colaboradores (2016) a partir de materiais clínicos, nos quais, em 

ambos, a prevalência desse gene entre E. faecium foi de 100%. Em contrapartida, os 

números referentes aos demais fatores de virulência nessa espécie variam. Nesse mesmo 

estudo de Strateva e colaboradores (2016), as taxas de cylA, gelE e esp foram muito baixas 

em comparação à E. faecalis, assim como no estudo de Sattari-Maraji e colaboradores 

(2019) em que nenhuma das amostras clínicas de E. faecium expressaram cylA e, também, 

as taxas de gelE e esp foram relativamente baixas (16% e 17.5%, respectivamente) 

(Soheili et al., 2014; Strateva et al., 2016; Sattari-Maraji et al., 2019). Além disso, foi 

observado em um estudo, cujo objetivo foi de comparar isolados de E. faecalis de 

endocardite com isolados da microbiota intestinal normal, que todas as cepas dos dois 

grupos expressavam o gene ace e, para os outros avaliados (asa1, esp e gelE), a 

prevalência foi maior nas amostras de origem infecciosa, sugerindo uma possível 

relevância clínica desses genes (Johansson & Rasmussen, 2013).   

Da mesma forma, foi avaliada uma possível associação entre alguns fatores de 

virulência e a formação de biofilme por ambas as espécies. O gene esp foi pesquisado em 

cinco estudos e foi encontrado na grande maioria das amostras formadoras de biofilme, 

porém apenas um desses apresentou resultados com significância estatística para esses 

dados. Além desse, o envolvimento do agg também não foi determinado, visto que, dentre 

os dois artigos que investigaram esse gene, um mostrou associação enquanto o outro 

apresentou dados sem significância estatística. Por outro lado, os genes gelE, ace e asa1 

apresentaram significância estatística para essa associação em todos os estudos em que 

foram avaliados. 

 Muito se discute na literatura quanto ao envolvimento de esp na formação de 

biofilme por Enterococcus spp. Enquanto alguns estudos mostram a influência desse gene 

nesse processo, como mostrado por Tendolkar (2004), Heikens (2007) e López-Salas 

(2013), outros elucidaram a formação de biofilme independentemente da expressão de 

esp, como visto por Weng e colaboradores (2019) e Kristich e colaboradores (2004). 

Esses dados sugerem que essa ilha de patogenicidade, apesar de apresentar maior 

prevalência entre as cepas de origem clínica, como observado a partir dos resultados 

obtidos no presente estudo, não é essencial para formação de biofilme, possivelmente 

devido à existência de outros mecanismos (Tendolkar et al., 2004; Heikens et al., 2007; 
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López-Salas et al., 2013; Weng et al., 2019; Kristich et al., 2004). Também, um estudo 

de Zheng e colaboradores (2018) avaliaram, dentre outros fatores de virulência, a 

expressão de agg por cepas clínicas de E. faecalis e observaram que a formação forte de 

biofilme foi mais frequente em cepas em que esse gene foi encontrado, estabelecendo 

uma correlação estatisticamente significativa (Zheng et al., 2018).  

 A literatura mostra também que há um envolvimento entre a expressão de gelE e 

a formação de biofilme em cepas, principalmente de origem clínica, envolvendo o gênero. 

Um estudo realizado com 21 amostras clínicas de E. faecalis mostrou que 12 delas 

apresentavam maior expressão de gelE na forma séssil e, dentre elas, 10 apresentaram 

relação com significância estatística. Além desse, outro estudo observou que 88.7% 

(47/53) amostras avaliadas apresentaram expressão elevada desse gene quando em 

biofilme, mostrando uma correlação com significância estatística (Kart & Kuștimur, 

2019; Wang et al., 2011). Por outro lado, alguns estudos mostraram que os genes asa1 e 

ace parecem não estar envolvidos nesse processo, visto que um deles não encontrou 

diferença na capacidade de formação de biofilme entre cepas que expressavam ou não 

asa1, enquanto o outro mostrou que o gene ace estava mais presente entre as cepas que 

não formaram biofilme (Aladarose et al., 2019; Sieńko et al., 2015). 

 Por fim, um dos artigos avaliados no nosso trabalho, analisou a relação entre a 

capacidade de formação de biofilme e um possível aumento na resistência a 

antimicrobianos e pode-se observar que, apesar de este artigo não apresentar resultados 

com significância estatística, a taxa de resistência foi maior entre as cepas formadoras de 

biofilme. Do mesmo jeito, Saffari (2017) constatou em seu estudo que a maioria das 

amostras multirresistentes não formavam biofilme, demonstrando que não houve 

associação com significância estatística. Entretanto, um trabalho realizado por Fallah 

(2017) mostrou significância estatística na relação entre formação de biofilme e aumento 

da resistência a alguns antimicrobianos em Enterococcus, como: ampicilina, vancomicina 

e ciprofloxacina (Fallah et al., 2017).  

Muitos estudos apontam divergências entre seus achados sobre os componentes genéticos 

e fenotípicos envolvidos na formação de biofilme e a possível relação entre essa 

capacidade e a resistência a antimicrobianos. O presente estudo apresentou dados 

condizentes com a literatura, enquanto outros foram discordantes. Entretanto, o número 

de artigos selecionados de acordo com os critérios de inclusão foi uma limitação, o que 
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denota a escassez desse tipo de pesquisa no cenário brasileiro e isso parece ser uma 

limitação para essa revisão. 

8 CONCLUSÃO 

Os Enterococcus são reconhecidos pela sua alta resistência a diversas classes de 

antimicrobianos e representam uma grande problemática para a saúde pública em todo o 

mundo, sendo alvo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o desenvolvimento de 

novos fármacos. 

No Brasil, poucos são os estudos relatando a prevalência de formação de biofilme, 

resistência a antimicrobianos e expressão de fatores de virulência por cepas de 

Enterococcus spp. de origem clínica, que não estejam relacionadas ao aparelho bucal e 

dentes; mesmo sendo utilizadas duas bases de dados para pesquisa, o que, de qualquer 

forma, ampliou o número de artigos analisados e incluídos no estudo.  

Esse estudo mostrou que as cepas de Enterococcus, independentemente da 

espécie, apresentam diversas origens, entretanto a de maior prevalência foi de urina, seja 

por infecção ou por colonização do trato geniturinário. Também, a prevalência dos fatores 

de virulência foi variada, sendo consideravelmente alta em todos os casos, sugerindo uma 

possível relação entre esses determinantes e a origem clínica das cepas. Além disso, foi 

observada alta resistência à antimicrobianos, principalmente entre os E. faecium, 

inclusive aos novos antimicrobianos utilizados como alternativa terapêutica em casos de 

infecção por cepas resistentes. Finalmente, a prevalência de cepas formadoras de biofilme 

foi maior entre os E. faecalis e os achados acerca da relação entre os genes esp e gelE 

foram condizentes com alguns relatos da literatura, apontando que o primeiro não 

apresenta papel fundamental, enquanto o segundo estaria relacionado. 

Em suma, devido à discordância entre os resultados do presente estudo e os relatos 

da literatura, em conjunto com o número limitado de estudos acerca desse assunto no 

Brasil e à notável relevância clínica das espécies E. faecalis e E. faecium, se fazem 

necessários mais estudos que contribuam para uma melhor elucidação dos determinantes 

envolvidos na formação de biofilme. De tal modo, esses dados podem representar 

ferramentas importantes para as estratégias terapêuticas das infecções causadas por esses 

patógenos e no controle da disseminação da resistência a antimicrobianos entre essas 

bactérias, principalmente no âmbito hospitalar. 
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